
  

  

Poslanci diskutovali o přijetí Turecka do EU 

a globalizaci 

 

Přijetí Turecka do EU 
První teze se týkala přijetí Turecka do EU. 
Afirmační pozici zaujala frakce Obnova Evropy. 
Opozici pak tvořili lidovci se svým negativním 
postojem vůči diktátorskému jednání tureckého 
prezidenta Erdoğana. 
Afirmace se vyjádřila k potenciálu turismu, avšak 
zmínili i rozsáhlé nerostné bohatství ukryté na 
Blízkém Východě či související lukrativnost 
polohy Turecké republiky. Zmiňovala možnou 
pomoc mladým Turkům, kteří věří 
v demokratické režimy. Navíc dodává, že je 
rozhodně lepší, když se Turecko stane spojencem 
EU než Ruska, což by právě unijní integrace 
zaručila. V případě spolupráce s Ruskou federací 
by to dle slov afirmační strany mohlo mít 
nedozírné následky. „Turecko je země kebabu a 
šíšy,“ uvedl na odlehčení za Obnovu Evropy 
Adam Kolomazník. 
Opozice výroky negovala a k vyjádření vznesla 
námitky. Zpochybňovala touhu tureckého lidu po 
demokracii a zároveň odmítala myšlenku 
možného spojenectví s Tureckou armády v 
případě vytvoření tzv. Evropské armády. 
Odmítavý postoj ukázala negace také vůči 
případnému silnému postavení Turecka 
v Evropském parlamentu. Argumentovala 
zejména odlišným náboženstvím a rozpínavými 
sklony Turecka v minulosti. Lidovci zmínili i 
aktuální nepokoje a xenofobii vůči Kurdům. 
Uvedli, že to je v rozporu s myšlenkami Evropské 
Unie a zároveň dodali, že chtějí zabránit ztrátě 
kontroly nad přijímáním uprchlíků a šíření násilí. 
 

Globalizace 
Druhá teze na téma „U globalizace převažují 
výhody nad nevýhodami“ se střetávaly názory 
řečníků zelených a konzervativců. Zelení zaujali 
afirmativní postoj a obhajovali digitalizaci, nárůst 
bohatství spojený s globalizací a zlepšení možností 
v rámci humanitární pomoci. Konzervativci ihned 
poukazovali na nedostatečnou regulaci. 
Afirmační strana zelených vyzdvihovala rychlé a 
poměrně jednoduché šíření informací. Poukazovala 
na výhody globalizace v případě bohatých států, a 
to zejména v Číně a zemích Evropské Unie. Zelení 
se zmiňovali také o pozitivech obohacování kultury 
a ekonomické přínosnosti, která převažuje riziko 
ekonomické krize. Dále vyzdvihovali svobodu 
vyznání a všeobecnou spokojenost občanů. 
Negace zastoupená konzervativci oponovala 
pravděpodobným nárůstem propasti mezi chudými 
a bohatými a ukázala jasný nesouhlas s vyjádřením 
afirmace o výhodách ekonomické stránky. Dle 
konzervativců je naopak riziko ekonomické krize 
mnohokrát vyšší a může přerůst v krizi globální. 
Argumentovali také ztrátou národní identity, 
degradací tradičních hodnot a obyčejů. Vznesli 
proto své obavy týkající se úpadku kulturního 
dědictví. Negace na závěr argumentovala dopadem 
svobodného vyznání na extrémistické islámské 
organizace. 
Tím bylo jednání ukončeno a příslušníci 
jednotlivých stran se rozprchli do ochozu, aby se 
občerstvili. Včera se o tezích jednalo také. Tématy 
pro debatu se staly výroky „Komunismus funguje“ 
a „Sprchy by neměly být rozděleny podle pohlaví“.  
 

Úterní ráno se neslo ve znamení tezí. V dnešních tézích se probíralo přijetí Turecka do EU a výhody a 
nevýhody globalizace. Při první tezi spolu diskutovali Obnova Evropy s lidovci, druhá téze patřila 
zeleným a konzervativcům.  
 

Natalia Pěkná 



 

„Jaderná energie je naše budoucnost“ 

S delegátem Belgie Petrem Molkem z frakce Evropských konzervativců a reformistů zasedajícím ve 

výboru životního prostředí Evropského parlamentu Mladých diplomatům (nejen) o jaderné 

energetice. 

Vy osobně jste silným zastáncem jaderné energetiky. Oficiální vládní politikou Belgie je však 
uzavření všech jaderných elektráren do roku 2025 a jejich nahrazení energií z obnovitelných 
zdrojů. Podpora veřejnosti pro tento krok nedávno výrazně klesla pro obavy z nenaplnění cílů na 
snížení emisí skleníkových plynů. Jaký je tedy současný postoj Belgie k této problematice? 
Nemyslím si, že mohu takto jednoduše shrnout postoj Belgie k této problematice, protože postoje 
Belgie utváří její občané. Nicméně za stranu Evropských konzervativců a reformistů jadernou energii 
podporujeme, podporovat budeme a jsme rádi, že belgičtí občané si uvědomují, že jaderná energie je 
naše budoucnost a způsob, jakým můžeme naše emise radikálně snížit. 

Jak byste si vy osobně představoval budoucnost 
belgických jaderných elektráren? Přál byste si 
prodloužit jejich provoz? 
Každá jaderná elektrárna se staví s určitou 
životností a jakmile uplyne, tak se zpravidla její 
provoz prodlužuje. Za mě jaderné elektrárny 
rozhodně nezavírat, naopak prodlužovat jejich 
životnost, modernizovat, stavět další a tím 
přispívat ke snižování emisí. Nemyslím si, že 
řešením bude masivní využití obnovitelných 
zdrojů energie, i když i ty mají svoje místo. 
 
Jak velké procento by tedy podle vás měla 
zaujímat energie z obnovitelných zdrojů? 
Řekněme 30 %? 
To teď neumím přesně říct, nicméně 30 % už je 
opravdu hodně. Je to hodnota, kolem které se v 
posledních letech průměrně pohybuje Německo. 
Právě na příkladu Německa, které za první 
kvartál letošního roku vyprodukovalo 
neuvěřitelných 55 % své energie z obnovitelných 
zdrojů, se však ukázalo, že německá energetická 
síť to nezvládá. Jenom za červen třikrát žádali o 
energetickou nouzi, aby se vyhnuli absolutnímu 
výpadeku energie a kolapsu celé německé 
energetické sítě. Tudíž obnovitelné zdroje mají 
své místo na trhu, ale kolikrát přírodě více škodí, 
než prospívají, na což je také třeba myslet. 
 

Jak by tedy podle vás vypadalo ideální 
rozložení zdrojů energie? Jednalo by se čistě o 
jadernou energetiku? 
Kromě jaderné energetiky existují další efektivní 
způsoby získávání energie, například vodní 
elektrárny a v menší míře i jiné elektrárny z 
obnovitelných zdrojů. Je třeba myslet také na to, 
že se jen tak nezbavíme uhelných elektráren i 
kvůli vysoké zaměstnanosti v tomto sektoru. 
Můžeme však investovat do elektráren, které 
produkují čistou uhelnou energii. Jedná se 
konkrétně o proces zplyňování uhlí, touto 
technologií se dá z uhlí získat čistý vodík, což je 
čisté palivo, protože při jeho přímém spalování 
vzniká pouze voda. 
 

Myslíte, že se vám tuto agendu podaří prosadit i v Evropském parlamentu mladých diplomatů? 
Neříkám, že to bude jednoduché, nicméně věřím tomu, že nás podpoří frakce ID (Identita a 
Demokracie) i frakce EPP (Evropská lidová strana), se kterou jsme si názorově podobní. Jak jsme zatím 
slyšeli, tak i názory socialistů jsou, co se týče jaderné energetiky, překvapivě podobné. Myslím, že 
budeme schopni sestavit dostatečně velkou sílu na to, abychom si to odhlasovali. 
 Adéla Horáková 



  

Našim delegátům jste představila fungování, 
aktivity a další služby Eurocenter. Co byste všem 
účastníkům ještě vzkázala? 
Plodná jednání a aby se snažili dosáhnout 
kompromisu. Určitě to pro ně bude znamenat přínos 
i do života, protože život je o kompromisech, a to 
nejen v politických jednání. 
Mohla byste prosím shrnout, co to je Eurocentrum? 
Eurocentra jsou zřizována úřadem vlády a jsou 
zastoupena v každém z českých krajů. Jejich hlavním 
cílem je informovat české občany o Evropské unii, a to 
v nejširší možné škále. Jedná se zejména o 
ekonomická a právní témata. Naše činnost obnáší i 
návštěvu škol, kde se snažíme vzdělávat žáky a 
informovat je. Navštěvujeme studenty základních a 
středních škol, pro vysokoškoláky máme odbornější 
semináře, které jsou mimo jiné určeny i pro odbornou 
veřejnost. Můžete nás najít na webu či na 
facebookovém profilu, kde najdete informace o našich 
akcích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaký je zájem o Evropskou Unii? Jaké jsou reakce?  
Řekla bych, že mladší generace je optimističtější a 
vstřícnější. Osobně musím říct, že z ní mám velice 
dobrý dojem. Na to, že podle průzkumů převládá 
euroskeptická nálada mezi českou veřejností, tak já to 
mezi mladými lidmi příliš nepozoruju. Můj pohled 
může být zkreslený, protože se pohybuji především 
mezi mladými lidmi. Přijde mi, že jsou mladí lidé 
názorově více flexibilní. Jsou ochotní vnímat cizí 
argumenty a zamyslet se nad nimi. Vědí, že 
polopravdy a „euromýty“ nejsou vždy takové, jak o 
tom mluví rodiče. 
 
 

Takže někteří mladí lidé ctí názor rodičů, ale 
většina ne? 
Leckdy se setkávám s povrchními názory a když se 
mladých lidí ptám do hloubky nebo se o tom 
bavíme více a argumentujeme, tak se nad tím 
zamyslí. Jsou poté vstřícnější. Z euroskeptického 
postoje jsou schopni se stát skoro eurooptimisty. 
Jaká je nejčastější otázka, kterou pokládají 
novináři a studenti? 
Nejvíce všechny zajímá BREXIT a dění kolem něj, 
takže většina přednášek se teď točí kolem 
BREXITU. Nedávno jsem se bavila s jednou 
novinářkou o tom, jak je BREXIT vnímaný českou 
veřejností a českými žáky, se kterými se setkáváme. 
Mluvili jsme o tom, jak by se mladí stavěli 
k potencionálnímu referendu o vystoupení České 
republiky z Evropské unie. Oni si uvědomují, jak 
velké riziko by to bylo pro Česko a jak moc jsme 
nesrovnatelní s Velkou Británii nejen v ekonomické 
oblasti. U nás by to byla opravdu katastrofa a tohle 
oni moc dobře vědí. 
Jaký máte vy názor na BREXIT? 
Myslím si, že je to hodně nešťastné pro britskou 
veřejnost, která byla z velké části před referendem 
zmanipulována. Leckdo šel volit pouze 
s povrchními znalostmi. Občané Spojeného 
království postupně během těch tří let zjišťují, že 
jim to přinese spíše nevýhody, ale bojí se couvnout 
a něco vracet. Vše záleží na tom, jak teď dopadnou 
volby. 
Když děláte přednášky na téma BREXIT, ví 
studentstvo, co to BREXIT je? Nebo to napřed 
musíte vysvětlit?  
Ten kontext až tak do hloubky neznají, ale když se 
řekne BREXIT, tak každý ví, o co se jedná. 
Jak k tomu studenti přistupují? Souhlasí 
s BREXITEM nebo nesouhlasí? Jaký na to mají 
názor? 
Říkají, že by to pro nás i pro Británii bylo nešťastné. 
Dneska už koluje hodně vtipů o BREXITU, takže si 
všichni dělají spíše legraci z toho, do jaké 
šlamastiky se Britové vlastně dostali. 
 

Je nám ctí, že pozvání Mladých diplomatů na simulaci Evropského parlamentu přijala Mgr. Ing. Jana 
Němcová, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii.  
 

Rozhovor s Mgr. Ing. Janou Němcovou, regionální 

koordinátorkou informačních aktivit o EU 

Anna Pánková, Natalia Pěkná 



 

„Já nejsem rasista, ale kulturní xenofob!” 

Slovenský delegát je znám svými kontroverzními výroky, které se často ostře vymezují vůči 

projednávaným tématům. Svými mnohdy nevhodnými poznámkami se staví do pozice klerofašisty, 

xenofoba a komunisty. Tato kombinace zdá se nemožná, avšak tento muž mnoha tváří zjevně nemá 

hranice. Moudry, jež ho provází jeho poslaneckým životem, baví celý výbor SEDE, a dokonce i všechny 

ostatní nezúčastněné subjekty prostřednictvím našich minutek. 

Delegát, jenž dokáže jedním dechem vykřikovat, že komunismus funguje a u toho, div, v jedné ruce 

nedrží SAVO a v druhé migranta, musí mít opravdu tuhý kořínek. 

 Komunismus funguje. „Milujte komunismus, 

protože komunismus miluje vás!“ to byl jeden 

z vašich prvních výroků na půdě Evropského 

parlamentu. Nemyslíte si, že váš projev byl 

poněkud afektovaný? 

Paní redaktorko, podívejte, začátky byly začátky, teď 

je teď. Já myslím, že nemá cenu se k tomu nějak 

vracet. 

Výrok znějící: „Řecký gyros není dostatečně 

evropský, je to multikulturní paskvil!“ jste řekl při 

včerejším jednání. Nepřijde vám to vůči Řecku 

nefér? 

Ne, to není nefér. Řecký gyros je opravdu paskvil a 

kulturní mišmaš. Vlastně to ani není řecký pokrm, 

pochází z Turecka a Řekové si jej přivlastnili. Za 

evropský bych ho rozhodně nepovažoval. 

„Já nejsem rasista, ale kulturní xenofob!” výrok, jež 

jste řekl též včera na jednání. Můžete prosím 

vysvětlit, jak jste to myslel? Mimochodem, věděl 

jste, že slovo „xenofobie“ pochází z řečtiny? 

Ano, tak vidíme, že Řekové mají alespoň něco 

vlastního a není to od někoho ukradené. To je 

rozhodně šlechtí. Dovolil bych si vás opravit, neřekl 

jsem to při jednání, nýbrž při kuloární přestávce, a to 

je důkaz toho, jaké jsou novináři skety, že mě pořád 

pronásledují a mají potřebu nahrávat každé mé slovo. 

Při včerejším jednání na téma migrace jste pronesl 

dosti kontroverzní výrok vyzývající k odbarvování 

migrantů. O několik hodin dříve jste ale popřel 

jakoukoli náklonost k rasismu. Výrok jste dnes 

označil za bonmot. Dnes jste ale uprchlíky 

přirovnal k plevelu, který by se měl vytrhnout. 

Nebojíte se, že vás vaše květnaté metafory brzy 

připraví o mandát? 

 

Víte, já jsem s tímto šel do voleb a voliči věděli, 

proč si mě zvolili. A ne, já nejsem rasista a jak jsem 

již dneska říkal, každý, kdo je alespoň tak 

inteligentní jako pták dodo, tak pochopil, že to byl 

bonmot, že jsem to nemyslel vážně. Dál bych to 

neřešil. 

K jakým dalším extrémistickým projevům 

chování se hlásíte? 

Já si nemyslím, že jsem extrémista. Já pouze věřím 

v to, co věřím, a pokud si někdo myslí, že je to 

extrémistické, tak je to hloupý neomarxista a nic 

jiného. Já nejsem extrémní, rozhodně ne. 

Při včerejší tiskové konferenci se vás kolega ptal, 

zda znáte historický původ Slovenského štátu, 

jak rád svou zemi nazýváte. Odpověděl jste, že si 

historie Vámi zastupovaného státu jste vědom, 

avšak to by znamenalo, že jste příznivcem 

klerofašismu. Nepřijde vám, že máte poněkud 

vyhraněné názory? 

Ne, já nejsem klerofašista a jak jsem již řekl, 

používám to jako slovní spojení jako úplně každé 

jiné. To je, jako bych řekl Portugalský štát nebo 

Německý štát. To je terminologie a nic jiného 

v tom není, pouze překrucujete moje slova. 

Při včerejším výroku delegáta z Bulharska „Není 

člověk, není problém,” jsem měla pocit, že s ním, 

při zhodnocení Vašich preferencí, budete 

souhlasit. Tvrzení Bulharska jste označil za 

nevhodné a přirovnal jste ho k Adolfu Hitlerovi. 

Trpíte schizofrenií nebo jinou poruchou? 

Z vašich ostatních vyjádření mám totiž pocit, že 

vás neobměkčí ani migrační armáda pracujících 

andělů, jak trefně označil migraci delegát 

z Nizozemska. 

 



 Tak v této otázce je hned několik podpásovek. 

Pokusím se to nějak rozebrat. Migranti nejsou 

žádní andělé a rozhodně bych je takto neoznačil. 

Ale ano, kolega z Bulharska se opravdu vyjádřil 

jako Adolf Hitler. Opravdu s ním nesouhlasím, 

protože Adolf Hitler byl opravdu zrůda a pokud se 

tomu pan kolega z Bulharska fakt blíží, tak to 

řeknu, protože to opravdu bylo špatné. 

Schizofrenií netrpím, mé názory jsou stálé. Jak jsem 

řekl, nejsem nacista, nejsem fašista a když se někdo 

chová jako fašista, tak to odsoudím. Tak by se přece 

měl chovat každý slušný člověk. 

 

Víte o tom, že jste porušil § 356 Podněcování k 

nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 

jejich práv a svobod a v případě soudního 

jednání vám hrozí až 3 roky odnětí svobody? 

Kdy a jak jsem je porušil? 

Například, když říkáte, že byste chtěl odbarvit 

migranty, anebo když je označíte za plevel, který 

by se měl vytrhnout i s kořeny. 

Každý, kdo má IQ větší než 20, tak ví, že to je úplně 

v pořádku a že na tom není nic špatného. Prostě 

pokud jsou lidé přecitlivělí, tak jsou přecitlivělí a 

pokud nechtějí slyšet pravdu, tak mě pošlou 

k soudu. Ale víte co, paní redaktorko? To jsou 

neomarxisti. Neomarxisti mě nevolí, mě jejich 

názory nezajímají, já s nimi bojuji. Ale to už tak 

bývá, že když člověk bojuje za pravdu, tak se proti 

němu budou lháři spolčovat. 

 

Žádám vás, abyste nenazývali novináře 

žumpou a přestal používat expresivní výroky 

typu „Novináře zastřelit!“ Mohli bychom vás 

totiž žalovat. 

Víte, je možné, že výrok „Zastřelte novináře!“ 

opravdu přestanu používat, avšak s tou 

žumpou to vidím jinak. Víte, nikoho nemůžete 

nutit, aby neříkal pravdu. Já pravdu říkám 

vždycky. A pokud mi žumpa přijde jako 

pravda, tak to řeknu. Novináři jsou prostě 

hyeny, vždycky byli a vždycky budou. 

Podívejte se na nějaké zprávy z těch minutek. 

Tam nějaký novinář jasně lže, zcela jasně tam 

straní maďarské opici, která mě považuje za 

nějaké své severní teritorium. Je to maďarská 

opice, která neumí ani číst a novinář jí ještě 

straní. To je zkrátka ta žumpa, o které mluvím. 

Paní redaktorko, na tom není nic špatného, 

když člověk řekne pravdu. Když se poté ta 

pravda nelíbí, tak je to špatné a člověk by se měl 

nad sebou zamyslet. Měl by se sám sebe zeptat, 

jestli nedělá něco špatně, protože stranění 

nějakému názoru, když jste novinář, rozhodně 

špatné je. Určitě je pak na místě takového 

novináře označit za zrůdu, kreaturu, žumpu, 

svoloč nebo odpad. To ale vždy závisí na tom, 

jak se novinář chová. Když se bude chovat 

slušně, tak to bude dobrý novinář. Když se 

ovšem bude chovat špatně a bude stranit 

maďarské opici, tak je jasné, že bude označen 

hanlivě. 

A zase porušujete § 356. 

Myslíte maďarskou opici? Ale vždyť to je 

pravda. Ta ani neumí číst. To je zkrátka fakt. 

Tak teda děkuji za rozhovor. 

Děkuji paní redaktorko. 

 Natalia Pěkná 



 

Když jsem na Minutovník psal větu „Delegáti 
jsou již ubytovaní na hotelu a jdou si užívat noční 
Plzeň. Dobrou noc!”, netušil jsem, že někteří 
studenti si to vezmou až tak k srdci. Je sice hezké, 
že se má slova stala tak relevantními, ale 
rozhodně jsem nechtěl, aby zapříčinila vznik 
plzeňské verze Klubu rváčů, jež byl inspirován 
skvělým snímkem Davida Finchera, a první 
křížovou výpravu Mladých diplomatů. Nelíbí se 
mi mlžný opar, který nad těmito událostmi 
vznikl, a proto se pokusím vše objasnit. 
 
Jsme mladí, chceme si užívat života plnými 
doušky (v tomto případě plnými panáky) a pití 
alkoholu k mládí patří. Touha se opít a užívat si s 
přáteli je nepopiratelná, avšak měli bychom 
trošku i přemýšlet nad mírami. Hranice mezi 
pohodovým pitím na pokojích a agresivním 
chováním byla toho večera několikrát 
převálcována. 
 
Ano, události, jež zapříčinily následné vyhození J. 
a K., se udály pod vlivem alkoholu a prazvláštní 
lednice, v jejíž útrobách se nacházely láhve 
tvrdého alkoholu, a která žadonila o 
vyprázdnění. Její přání nám bylo rozkazem. 
Hudba hrála a zpívali jsme, pronášeli opilecká 
moudra a skleničky nepoznaly stav prázdnoty. 
Kvalitní společnost, kvalitní zábava. 
 
Zvrat přišel v okamžiku, kdy K. nabídl J. rvačku. 
Pro vysvětlenou – J. a K. se perou neustále. 
Nemusí být ani opilí a z minuty na minutu se 
rozhodnou, že opět porovnají síly. Klukoviny ani 
s věkem nevymizí a porovnání si penisů už vůbec 
ne. Byla to nevinná bitka…ano, možná se 
nemuseli prát hned před hotelem…ano, možná si 
nemuseli rozbít rypáky do takové míry, že jeli na 
kontrolu do nemocnice…ano, možná do mě poté 
nemuseli vrážet a ve výsledku mi rozbít 
brýle…ale bylo to v přátelském duchu a všichni 
tři to víme. 
 

GLOSA: Tyler Durden, oběť první křížové 

výpravy Mladých diplomatů… aneb vznik 

Hnutí Hronkistů 

Kluci po návštěvě nemocnice přišli na radnici, ale 
hned vyhledali Jana Hronka. Náležitě se 
omluvili, ale příchod sankce byl jasný. S 
humorem jsme vtipkovali, že se za trest kluci 
naučí Hronkovo vázání kravaty nebo jim naplácá 
či je veřejně pokárá. Vyloučení byla poslední 
možnost, ale ta správná. Krok vedoucích 
projektu pochopili a s klidem přijali. Byl to 
logický krok, který měl ustanovit jisté hranice. 
Ovšem rád bych zmínil ještě jednu věc. 
 
Nebyli sami, kdo dělali nepořádek na hotelu a 
porušovali základy slušného chování a dobrých 
mravů. Jistá parta, která též požila nadměrné 
množství alkoholu, si zahrála na křížovou 
výpravu Mladých diplomatů. Mladí křižáci si za 
cíl zvolili hotel Ibis v Plzni – hotel, jenž obývali 
tzv. Spící obyvatelé neboli Střízlivci. Kruciáta 
vzala plenění Ibisu vskutku důkladně. Válečné 
pokřiky na chodbách zaznívaly na každém patře. 
Nikdo nezůstal netknut těmito projevy a Spící 
obyvatelé radši konvertovali k církvi Stížnosti na 
recepci. Soudím, že jejich papež, Ethanol I., by 
jim bouřlivě zatleskal. Bohužel, tak jako 
křesťanské kruciáty nekončily bez ztrát na 
životech, tak ani ta Mladých diplomatů zcela 
šťastně nedopadla. Ale zůstali v rámci 
humánnosti, ztratili jsme totiž pouze dva 
účastníky. Úspěšnost první křížové výpravy byla 
tak fenomenální, že papež přemýšlí o druhé. 
Avšak zbylí Střízlivci doufají, že regulace 
zavedené reformní odnoží Mladých diplomatů, 
tzv. Hronkisté, budou řádně dodržovány. 
 
Taková je pravda, tak se věci udály. Snad se tímto 
příspěvkem mlžný opar rozplynul a nadále se 
nebude řešit. Doporučuju některým účastníkům, 
aby místo popíjení radši nastudovali obdržené 
materiály a započali sebevzdělávání. Děkuji. 
 

Jan Peňás 


